
GO! for life 

Dit jaar koos het GO! voor School zonder Racisme als 
gezamenlijk goed doel. 
School zonder Racisme vormt jongeren tot wereld-
burger, met een open vizier. Met workshops en 
schoolbegeleidingen helpen we jongeren om  
positief om te gaan met diversiteit en mondig en 
weerbaar in de wereld te staan. 

Warm en divers

Laat je creativiteit de vrije loop en bedenk originele acties om geld 
in te zamelen.
Met School zonder Racisme kan je er een divers tintje aan geven. 
Twintig secundaire GO! scholen kunnen intekenen op een gratis aanbod in 
het kader van ‘GO! for life’.
Maar er zijn nog meer mogelijkheden om je actie kleur te geven. 
Je kan de diversiteit in je school zichtbaar maken in je actie: een 
kleurrijke modeshow, snoepjes, koekjes of gebak uit verschillende 
landen, een color run, een open podium, talentenshow, … 
Meer tips vind je bij ‘Mag het iets meer zijn?’ (zie verder).

Gratis aanbod

Voor je acties kan je gratis een beroep doen op het aanbod van 
School zonder Racisme (zie volgende pagina’s). 
Om alle scholen een kans te geven, kunnen we maar 1 workshop per 
school aanbieden.

In samenwerking met:



Gratis aanbod voor 20 GO! scholen 
(wees er snel bij!)

Workshops in de klas

    
    Wie ben ik? En wij? (1e graad)
    In deze workshop gaan we met leerlingen aan de  
    slag rond hun eigen (gelaagde) identiteit en de  
    groepsidentiteit.
    Wat betekenen deze identiteiten voor de klas?
    Hoe komen we samen tot een klasklimaat waarin  
    alle leerlingen zich veilig voelen en met hun   
    eigenheid welkom zijn?
    Meer info

    Oogkleppen af (1e, 2e of 3e graad)
    Een workshop die de leerlingen uitdaagt om na  
    te denken over hun vooroordelen. We bouwen  
    mee aan een wereld waarin we mensen niet vast- 
    pinnen op basis van verkeerde veronderstellingen.  
    Ons motto: thinking out of the box!
    Meer info

    (Ab)NORMaal?! (1e, 2e of 3e graad)
    Geef je les aan of werk je met leerlingen van         
                             niet-Belgische origine? Merk je vooroordelen   
    bij deze leerlingen en wil je er graag wat aan   
    doen? Dan is dit de geknipte workshop.
    Meer info

    Vluchtelingenspel (1e, 2e of 3e graad)
    De leerlingen kruipen in de huid van een   
    vluchteling, komen terecht in een levensecht   
    verhaal en maken zo kennis met de    
    vluchtelingenthematiek.
    Meer info

https://www.schoolzonderracisme.be/wie-ben-ik-en-wij
https://www.schoolzonderracisme.be/oogkleppen-af
https://www.schoolzonderracisme.be/abnormaal
https://www.schoolzonderracisme.be/vluchtelingenspel-2de-graad-so


Gratis aanbod voor 20 GO! scholen 
(wees er snel bij!)

Ontmoetingen

    
    Getuigenis van een vluchteling (2e en 3e graad)
    De vluchtelingenthematiek is vaak een ver-van- 
    ons-bedverhaal, vooral gevoed door de  
    berichtgeving in de media. De getuigenis van   
    een vluchteling maakt de thematiek concreet 
    bij de leerlingen en heeft daarom een grote            
    impact.
    Meer info

    Look Alike (1e en 2e graad)
    Een ontmoeting met stadsspel tussen leerlingen  
    uit een OKAN-klas en leerlingen uit het regulier  
    onderwijs. Spreek een OKAN-school in de buurt  
    aan om samen deze ontmoeting te organiseren.
    Meer info

    Café Coloré met CVO (3e graad)
    Een interculturele ontmoeting met cursisten   
    NT2 (Nederlands als tweede taal) van CVO Brussel.
    Je kan ook contact opnemen met een CVO-  
    school in de buurt waar je de activiteit mee kan  
    organiseren en dan komen wij naar jullie toe.
    Meer info

    Meet & greet (1e en 2e graad)
    Een ontmoeting met stadsspel tussen leerlingen  
    uit verschillende onderwijsvormen. Op elke school  
    en in elke klas leven er vooroordelen over de   
    verschillende onderwijsvormen. Organiseer   
    daarom een Meet & Greet tussen klassen van   
    diverse onderwijsvormen en werk zo impliciet  
    aan die vooroordelen.
    Meer info

https://www.schoolzonderracisme.be/getuigenis-van-een-vluchteling
https://www.schoolzonderracisme.be/look-alike
https://www.schoolzonderracisme.be/look-alike
https://www.schoolzonderracisme.be/caf%C3%A9-color%C3%A9-derde-graad-1
https://www.schoolzonderracisme.be/meet-greet


Mag het iets meer zijn?
    
    Lesmarathon for life
    Ga de uitdaging aan en organiseer een warme 
en     diverse lesmarathon op school! 
    Je kan heel uiteenlopende lessen organiseren,  
	 	 	 	 ouders	erbij	betrekken,	een	film	over	migratie		
    tonen en ook ‘vreemde’ lesgevers uitnodigen   
    van verenigingen uit de buurt. Je kan er ook   
    een workshop van het gratis aanbod in verwerken.
    Met het sponsorgeld kan je een mooi bedrag   
    inzamelen!
 
    Food for thought
    Een culinaire en informatieve beleving met  
    Abdell Baset, een Syrische vluchteling-kok en  
    vrijwilliger bij School zonder Racisme.
    In juni kookte hij voor het Refugee Food  
    Festival in het Brusselse restaurant Franz en nu  
    is hij de pop-up chef van Café Damascus van de   
    KVS. Zijn gerechten zijn zowel veggie als met vlees.
    Abdell brengt de Syrische keuken én zijn vluchtverhaal   
    naar je school.
    Je kan ‘Food for thought’ reserveren voor een  
    groep van minstens 20 personen aan € 30 of   
    meer sponsorgeld per persoon. 
    Meer info en afspraken: 02 511 16 36.

    Een filmvoorstelling
    11.11.11 heeft voor het secundair onderwijs   
	 	 	 	 een	mooi	aanbod	samen	gebracht	van	films	die		
    betrekking hebben op het thema ‘migratie’. 
	 	 	 	 Je	kan	een	filmvoorstelling	organiseren	en	 
    diverse hapjes verkopen. 
    Meer info

    De Warmathon
    Sportieve leerlingen en leerkrachten laten zich  
    maar wat graag sponsoren voor het goede doel.
    Schrijf je in en vermeld School zonder Racisme  
    als goed doel.

REGISTREER HIER JE ACTIE VOOR SCHOOL ZONDER RACISME
Gebruik in je schoolnaam zeker ‘GO!’

Contactpersoon: Gregory Buts (02 511 16 36 en gregory@schoolzonderracisme.be)

https://www.11.be/kom-in-actie/materialen/film-en-documentaire/item/campagne-migratie-organiseer-een-filmvoorstelling
https://dewarmsteweek-dashboard.stubru.be/actie/nieuw/5464
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